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Pavel Trousil zvolil za téma své práce náročnou a doposud nepříliš zpracovanou problematiku 

- vztah české společnosti k otázce alkoholismu s důrazem na diskuse o této problematice ve 

20. století a na společenskou toleranci vůči projevům alkoholismu i různým pokusům o 

nápravu. Na práci je třeba vyzvednout především ucelenost zpracování, propojující vývoj 

sociálních norem a postojů veřejnosti k alkoholismu s vývojem reflexe této problematiky, s 

procesem medikalizace i vývoje právní regulace atd. Šíře záběru přitom nestojí v cestě 

srozumitelnosti sdělení - jak po stránce kompoziční, tak formulační představuje předložená 

práce výsledek systematické práce i kultivovaného přístupu. 

Z dílčích aspektů práce je třeba vyzvednout to, že se autor nezalekl silné vazby tématu k 

současnosti. Autor reflektuje, že dnešní historické analýzy alkoholismu nemohou opominout 

skutečnost, že v druhé půli 20. století došlo k výrazné medikalizaci celé problematiky - v 

tomto smyslu je současnost (tedy naše dnešní chápání alkoholismu jako zdravotního problému 

se sociálněpatologickými důsledky) podmínkou možnosti historické analýzy. Že historická 

práce představuje retrospektivní dotazování historie na otázky, které jsou důležité pro nás 

dnes, a že zároveň tuto naši ukotvenost v dnešním světě je zapotřebí propojit s maximální 

citlivostí a otevřeností vůči pramenům, jimž musí být poskytnut prostor, aby co nejplastičtěji 

mohly "promlouvat" o minulosti, je pro bc. studenty zpravidla dost obtížné vstřebat. Po 

stránce kompoziční i narativní zvládl p. Trousil tento nárok na velmi vysoké úrovni. 

S vazbou tématu k současnosti zároveň velmi úzce souvisí, že se zde analýza musela opřít o 

pojmy jako "sociálně patologické chování" apod., které rozhodně nemohou být klasifikovány 

jako hodnotově neutrální. Až na drobné výjimky (zmínil bych poněkud problematické 

formulace jako "nesmyslnost prohibičních zákonů", s. 37, "nepatřičné regulace cen 

alkoholických nápojů", s. 80) se s hodnotovou stránkou analýzy autor vyrovnal rovněž na 

velmi vysoké úrovni: hodnotové soudy jsou zde součástí analytického instrumentária, 

výsledný text přitom nepůsobí ideologickým či dokonce manipulativním dojmem. 

Zdůraznit je rovněž potřeba šíři zpracovaného materiálu. Autor zahrnul do svého bádání celé 

spektrum pramenů - archivní prameny, periodika (zejména expertní a populární texty týkající 



se alkoholismu), právní dokumenty atd. V nich prokázal vysokou míru osvojení řemeslných 

dovedností, které jistě zhodnotí ve své budoucí badatelské práci. 

Pokud bych měl vytknout otázky a námitky, které by se mohly stát předmětem rozpravy, 

přede sílám, že se zakládají na nárocích, které dle mého názoru přesahují úroveň bakalářské 

práce a mohou poukazovat spíše k budoucímu projektu diplomnímu. 

Předně, práce navzdory velmi kultivovanému narativnímu propojení jednotlivých motivů 

pře ci jen indikuje spíše kumulativní přístup (dle intuice - tématu se týká "to" a ještě "toto" a 

možná ještě "tamto"), a tak postrádá plný nadhled. Extenzivní záběr, jakje zde zvolen, 

domnívám se, není do budoucna udržitelný, nechce-li se autor stát jen vypravěčem, který 

volně rozmlouvá o historii. Pokud se autor rozhodne upřednostnit nároky historické vědy, a 

tedy poskytnout výkladový model pro historický vývoj na dílčím badatelském poli (což, jak 

se domnívám, je žádoucí), bude zapotřebí jasněji vyprofilovat badatelskou otázku. Otvírá se 

jich zde přitom celá řada: Kdy se nejvíce měnily sociální normy ohledně alkoholismu a proč? 

Jaké byly příčiny a vývoj medikalizace alkoholismu? Jaké motivy aktéry vedly k zakládání 

protialkoholických spolků ajaké pak tyto spolky měly hegemoniální strategie? Proč byly 

úspěšné / neúspěšné? Jak se vyvíjely způsoby léčení ajak mohly souviset s dobovými 

představami o tělesném / duševním zdraví? Jaký byl vztah odborné veřejnosti a státu v 

podmínkách komunistické diktatury (na příkladě alkoholismu a drogové závislosti)? Jak 

ovlivnil transfer léčebných postupů (mezi Anglií, Československem a USA) jejich podobu a 

možné proměny? Otázek a badatelských polí pro další zkoumání se zde otvírá dlouhá řada ... 

S upřednostněním narativního přístupu souvisí, že v textu na některých místech chybí odkazy, 

které by podpíraly platnost tvrzení (týká se to zejména kap. III). Když se například dozvídáme 

o alkoholismu v dělnických předměstích (s. 22), o M. Hussovi (s. 24n.) či o zápasech proti 

alkoholismu na Slovensku (s. 27n.) atd., uvádíme tvrzení, které nejsou samozřejmé a vyžadují 

tak přeci jen odkaz k pramenům či literatuře, která by jejich platnost podpořila. 

Navzdory těmto námitkám velmi rád doporučuji práci k obhajobě a navrhuji její hodnocení 

známkou výborně. 
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